
A városban sok fals információ kering 
az alábbi témákban, ezért úgy gondolom 
érdemes „tiszta vizet önteni a pohárba”.

Én, mint polgármester, nem veszek fel 
fizetést, csak tiszteletdíjat, melynek ösz-
szege 150 000 Ft. Az alpolgármester tisz-
teletdíja 135 000 Ft. A képviselő testületi 
tagok bruttó 85 000 Ft-ot kapnak.

Az utóbbi években három magas kitün-
tetést kaptam (Miniszteri Dicséret, Az Év 
Tisza-tavi Polgármestere, Magyar Arany 
Érdemkereszt). Egyik kitüntetéssel sem 
járt pénzbeli adomány.

Az aki a szennyvízcsatornázásra befi-
zette a teljes hozzájárulást, a Karácsonyi 
Ünnepek előtt visszakap egy nagyobb 
összeget, melynek számításait most 
végzik a munkatársaim. Természetesen 
ezt a pénzt a Küldött Gyűlésnek is jóvá 
kell hagyni. A projekt teljes pénzügyi 
elszámolása csak a jövő évben lesz meg, 
de igyekszünk csak annyit tartalékolni, 
amennyire szükség lesz.

Ebben az évben is sikerült jó kézben 
tartani a város gazdálkodását, ezért a 
Karácsonyi Ünnepek előtt 1300 hatvanöt 
éves és idősebb lakótársunknak és 25 tar-
tósan beteg gyermeknek adunk karácso-
nyi csomagot. Szintén a Karácsonyi 
ünnepek előtt osztunk ki 500 mázsa fát az 
arra rászorulóknak. Sajnos fát ingyen 

csak az 5000 fő alatti 
önkormányzatok 
kapnak a kormány-
tó l szétosztás ra . 
Egyes családoknak 
le s z  m ég  e gy éb 
meglepetés ado-
mány is.

Eddig nem sike-
rült új munkahelye-
ket teremteni a volt 
BHG telephelyén a 
VIDEOTON cég-
csoportnak, mivel ez 
az Ő tulajdonuk. 
Hosszú évek tárgya-
l á s  s oro za t án ak 
eredménye most ért 
be, hisz megvettük a 
több, mint 20 000 m  2

telephelyet nettó 250 millió forintért, 
melyet a kormány is jóváhagyott. Az 
összeget 11 év alatt törleszthetjük. így mi 
tárgyalhatunk a potenciális befekte-
tőkkel. A bérbeadás díja 1 Ft/m /év, de 2

legalább 150 munkahelyet kell teremteni 
annak, aki ilyen kedvezményesen igény-
be akarja venni.

Minden kedves lakótársamnak kívá-
nok áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket 
és boldog új évet!

Szabó András
polgármester


